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Høring - Endringer i byggesaksforskriften - Opprettelse av et seriøsitetsregister 
 
 
 
Vi viser til forslag til endringer i byggesaksforskriften (opprettelse av seriøsitetsregister) som ble lagt ut på 
høring 29.juni 2017.  
 
 
Brønnøysundregistrene ser positivt på forslaget som et initiativ til å gi næringsdrivende mulighet til å 
dokumentere offentlig at de driver i overensstemmelse med sentrale krav i moms- og skatteregelverket. 
Samtidig mener vi at man bør ta høyde for å kunne tilby denne muligheten til alle næringsdrivende uavhengig 
av bransje. En bransjeuavhengig løsning ville ikke føre til økt kompleksitet.  
 
 
Videre er det også i brukernes interesse å unngå en fragmentering når seriøsitet av næringsdrivende skal 
verifiseres. Brønnøysundregistrene bygger en løsning som skal dekke tilsvarende informasjonsbehov når det 
gjelder leverandører i offentlige anskaffelser. I tillegg finnes det allerede en automatisert prosess som fører til en 
attest for at man har betalt skatt, merverdiavgift og faktisk arbeidsgiveravgift: http://www.skatteetaten.no/no/Om-
skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/Annet/Bestill-attester-eller-utskrifter/Attest-for-skatt-og-
merverdiavgift/ Det kan derfor være hensiktsmessig å undersøke hvorvidt det finnes flere løsninger som kan 
gjenbrukes for å dekke behovet til å verifisere seriøsitet av næringsdrivende. 
 
 
Vi mener at den riktige løsningen for å verifisere seriøsitet av næringsdrivende ikke er et register. Et register 
strider mot "kun én gang" prinsippet som er nedfelt i lov om Oppgaveregisteret (6. Juni 1997 nr. 35) og i Digital 
agenda for Norge, Meld. St. 27 (2015–2016). "Kun én gang" prinsippet betyr at informasjon til forvaltningen skal 
leveres kun én gang. Næringsdrivende som har registrert seg i for eksempel i Foretaksregisteret må registrere 
seg på nytt mot gebyr for å dokumentere sin registrering i Foretaksregisteret. At ordningen er frivillig endrer lite 
ved dette, siden de som ikke registrerer seg fremstår som useriøs.  
 
 
Dessuten må et register oppdateres. Det betyr at registrert informasjon er foreldet sammenlignet med et direkte 
oppslag av informasjon ved behov. Oppdatering en gang per uke slik forslaget legger opp til, sikrer ikke 
tilstrekkelig informasjonskvalitet. 
 
 
Derfor anbefaler vi en orkestrering av tilgang til informasjon der den fins. Dersom deler av formålet med 
opprettelsen av et seriøsitetsregister og søknadsprosessen for å bli oppført her, er å tilfredsstille et behov for et 
samtykke fra foretaket til at f.eks. skatte- og avgiftsinformasjon gjøres tilgjengelig fra Skatteetaten (altså å frita 
Skatteetaten eller en annen offentlig virksomhet fra sin taushetsplikt), så gjør vi oppmerksom på at dette kan 
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løses ved bruk av samtykkefunksjonaliteten i Altinn. Ovennevnte løsning for tilgang til 
kvalifikasjonsdokumentasjon for tilbydere ved offentlige anskaffelser bruker denne funksjonaliteten og er basert 
på prinsippet om at informasjon hentes fra de aktuelle kilder via Altinn, på forespørsel. Det samme gjelder for 
løsningen for samtykkebasert lånesøknad hvor informasjon fra skattemelding og lønnslipp hentes direkte fra 
Skatteetaten via Altinn, når søker har gitt samtykke. 
 

Vi bidrar gjerne i den videre prosessen for å etablere en løsning. 
 
 
 
 
Med hilsen 
BRØNNØYSUNDREGISTRENE –   
 
 
Lars Peder Brekk Geir Jacobsen 
direktør Assisterende direktør 
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